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Nr 175
A. HANS.

DE GË,VLUCHTE. SLAAF.

I.

Williarn was, tachtig jaar geleden, een slaaf in
Amerika. Evenmin als veel siaven had hij zijn va-
der gekend. Williarn leefde onder de negers,
maar was zelf bijna blank... Zijn moecier was
zwart. Ze vroonde met haar zeven kinderen in het
negerkem;r. A.l cle T:e',1-o,n.cis behoorden, 3uist ge-
rij! paarden en koeien, âan mijnheer l-liggins, en
moesten voor hun nreester hard werlcen.

N4ijnheer Higgins was veel op rei.s en had een
opzichter over de slaven aangesteld. Deze heette
Coolc.

't Was vier uur in den moïgen. Een klolç luid-
de en wekte de slaven, die haastig uit hun hang-
mat spron gen. Zoo vroeg al moesten ze aan den
arbeid.

William, die nu ongeveer zestieu jaar was,
rnocht nog wat blijven liggen. Hii had geen werk
op het veld, zooals de andeïen, maa.r moest in de



keuken van het groote huis helpen en daar
pas te vijf uur aanwezig zijn.

De slaven lr^regen hun ontbijt. En ze moesten in
een hal,f uur gekleed zijn en gegeten hebben.

Te hal,f vijf kwam Cook, d" up=i.hter. Hij klap-
te met een zweep.,.

_- Vooruit, Iuilaklç<.n, 't is al drie minuten
over tijd-! schreeuwde hij"

Cool< zag er een ïuwen, gerleenen kerel uit.
Dadelijk stonden de slaven, mannen en vroLr-

wen, jongens en rneisjes, in een groep.
Cook telde ze.
-- Er ontbreekt er nog een! riep hij. Wie is

het )

-- Ë,liza, antwoordde iemand.
't Was de rnoeder van 'William. Elizrr was on-

gesteld. .f)aardo,rr lçon :.le ;rich zoo niet irrtasten
geiijk de anderen.

_- Haal c{e luilak! raasde Cook.
De goddelooze man vloekte van ongeduld.
Daar verscheen Eliza... Cool< liep met opgehe-

ven zweep naar haar toe.

-* O, iI< smeek u".. ii< srneek u! jammerde
de vrouw... Ik ben niet wel...

Ze wilde cie zrn'eep ontgaan, door zich te buk-
lçen. Maar Cook seeselde ze rnet zijn zweep, die
van koehuid gesneden en nog met kopcrdraad
ycrstertrçt was.

Eliza gilde van pijn"
2

William hoorde die kreten. F{ij sprong vlug uit
zijn hangmat. I{ij had de stem van zijn moeder
herkend. Medelijden en woede laaiden bij hem
op. Hij liep bij Cook en riep:

-- ffisedsr, niet slaan !

Pats, de zweep trof ook hem. Een oude neger
greep William bij den aïi4r en cluwde hem weg;
f luisterend:

*- Ga in de hut ! Anclers ranselt hij uw rnoeder
nog meer af !

En Wiliiarn begreep, dat hij door hier te blij-
ven, 't lijden van zijn moeder nos zou vererge-
ren.

Hij viuchtte in i* hut. En weenend zonk hij
op den grond.

Zijn rnr:eder moeten laten nrishandelenl Het
\nras zoo ei:g ! ['-n er l','lvanl vr'eer een gevuei van
opstand.

*- \&"reedaardl siste hij" O, konden we weg
icopen !

Er was nu haat in zijn hart tesen Cook en te-
gen den met:ster en zoovcle slavenhouders in 't
ronde.. .

Nog hoorde hij zijn rnoeder kermen. 't Sneed
hem door 't li.if. Wiliiarn ging weer aan de deur
zien... De troep vertrok. Zijn moeder volgde hin-
kend. En Cool' liep scheldend achter haar...

William was zielsbedroefd. Te vijf uur ging hij
nàar een groot steenen huis, dat çen eind van het
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kemp. stond. Hier woond.e dc..1ne:rpt"t: Dezp 
_was

op reis, maar zrjn vrouw verbleef er met de hin-
deren. Ze waren rijk door den arbeid der slaven.

William lçwam in de keuken. Een zwarte meid
was er. al aan 't bakken en 't braden. De icnaap
moest allerlei werkjes doen: hout hakken, water
halen, boodschappen verroiclaten.

Hij Verteld" 
"uir 

âe meid, wat er met zijn moe.
der gebeurd was.j 

Jr, jongen, we zijn ongelukkige scl-repsels,
sprak Sally. Een slaaf is maar gelukkig als hij
sterft. In den ,Hemel zijn geen slaven.

William dacht voortdurend aan zijn moeder,
hoe ze met de wonden der zr4reep en reeds zieke-
Iijk, tabaksblaren moest plulcken in de brandende
zon.

Dc meesteres sliep lang. Eindelijk lçwam ze
eens in de keuken, om de rneid eenige bevelen te
geven. William aarzelde even. Eigenlijk mocht hij
de rijke dame niet toespreken. Maar hij waagde
het toch... het was voor zijn moeder.

- 
Mevrouw, zei hij, mijnheer Cook heeft

moeder met de zweep geslagen.

- 
Dan heeft uw moeder dat verdiend! Ze is

zeker ongehoorzaam geweest! klonk het op har.
den toon terug.

- 
Moeder kwam wat te laat uit de hut, filê-

vrouw.



- 
O, ze is lui! Ja, char moet ze voor gestraft

worden!

- 
Maar, mevrouvr', moeder was ziek...

.."- Gij zijt een brutale knaap en ik zal u ook
naar het veld sturen, als ge u niet betert I zei me-
vrouw Higgings nijdig.

Ze draaide William den rug toe. Brutai,rl... orn-
dat hij voor zijn moeder opk*.*. Och, hij was
maar een slavenjongen!

William verbeet zijn woede...
's Avonds zag hij zijn moeder terug. Ëliza was

rood. van koorts... William en de andere kincieren
hielpen haar in de hangmat...

*_ William, ge hebt rne willen vercledigen, zei
Eliza. Dat was braaf. Maar doe het nooit meer...
Ge wei"dt er voor geslagen, arme jongen... Ilc heb
zo.r veel aarÀ u gedacht. Doet het nos zeer)

*- I\4aar moeder, het was veel erger voor u !

O, konden we weg loopen!

- 
Wat staat ge daar te kletsen? kionk een

ruwe stern.
Cook verscheen weer. Hij greep Wiiiiam bij

den nek en joeg hem. met een stamp buiten de
hut.

- 
Als ge zi^k zijt, slaap dan, want morgen

moet ge met geen praatjes u aan uw werk ont-
trekken ! riep Cook tot Eliza.

William maakte zich uit de voeten. I-lij dacht
aan de zweep. Lang zwierf hij rond...
6

- 
f-ls:, wegloopen I herhaalde hij telicens.

Maar hij wist, dat roncl het kamp 's nachts
bloedhonden waakten. Hij wist ook, dat heel het
land door slavenjagers geviuchten opspoorcien om
ze tegen een goede belooning terug te bezorgen
aan de eigenaars. De wet liet zelfs toe, onwillige
slaven te dooden...

Orn vrij te zijn zou William in Canada moeten
geraken. Daar bestond geen siavernij. Maar Ca-
nada was heei ver van hier.

Eindelijk kroop William in de hut. Hij hoorde
zijn moeder stil kreunen. Ze sliep toch. Stil ging
de iinaap in zijn hangrnat liggen.

Den volgenden morgen stond Eiiza te vier
uur op.

-- Ik voel me wat Lreter, zei z.e tot Wiiliam,
die door het geiui der klok cak 'rvakl<er was'gtj-
rvorden.

-- O, mocht ii< voor u naar het veld gaan,
sprak de knaap. Moeder gij zoudt beter, in de
keuken zijn.

__ Maar dat rn-il mijnheer Cook toch niet...
Laat alles zooals 't is.. .

Dien dag kwam mijnheer Higgins thuis. En hij
had groot nieuws. Hij zou verhuizen natar Sint
Lo'-,is. Daar kon hij beter zaken doen. En hij had
h;i de stad een h""rr" gekocht.

De slaven moesten mee...



En een maand later was ook William met zijn
moeder, broeclers en zusters te Sint I_ouis.

De slaven waren blijde dat mijnheer tr liggins
Cook achtergelaren hri. Ma". het hietrp ]rur."iei-
2ig. _Ze kregen een nieuwen opzichter, I*laskel,
die al even slecht was ais Cook.

-i We hebiren te veel slaven voor cle hoeve,
zei Haskel. ,Ze zouden lui worden._- Wel, verhuur er een paar in de stad, ciat
brengt ook geld op, sprak mijrrheer Higgins.

De eigenaars veïpaÇhtten dus ook liùr sla.ren
aen anderen, die geen geld genoeg hadclere ûrn een
slaaf te koopen. De ongelukkigen moesten <ius
gaàn, waar de meester ze zand. En het loon was
voor den Bigenaar.

^ ..'{ .

- Çij "zijt veel te gioot, om iir de lçeuken de
fiaurvq, werkjes te veirichten, zei Flaskel tot Wil.*
liam. Ik zal u verhuren.

En nu werd William kneclrt in een lrerberg.
Zijn baas daar heette Freedlarrd en was ,j* besli
klant van zijn kroeg. [{ij berironk zich elken dag.
Hij speelde om geld met even verdorveil k"rÀ
als hij. In de herberg, waaï veel volk }<wam, en al-
lerlei zaken gedreven werden, waren tien slaven.

In zulk een huis kwam nu cle arme \Âr'illiam. Hij
hoorde niets dan vloeken en gemeenen praat- Als
Iireediand dronken was, sloeg en schopte hij naar
zijn bedienden of smeet ze zelfs een stoel naar 't
hoofd. En hij kon ook nos wreeder zijn.
ô

ïiliiliam onclervond het. De ârnxe jongen kon
liet hier niet uithouden. I-lij besloot te vluchten...

Er mocht dan gebeuren wat er wilde.
Op een donkeren avond liep hij naar een bosch

en verborg er zich achter de struiken. FIij dacht
aan Canada. O, vrij zijn, een ambacht mogen lee-
ren en niet meer mishandeld worden.

__ Nlaar ilc kan moeder niet achter laien, zei
Williarn bij zich zelf. Ik zou nooit gelukl<ig zijn,
als rnoeder slavin L,ieef .'..

Maar wat dan )
-- Morgen zai ik moeder opzoelcen en vragen,

clirt ze n-lee gaat. En de broers en zusters ook, be'
slor:t William. We moeten allen ontsnappen.

F-{ij legde zich onder een struilc. Na eenigen tijcl
sprong William verschrikt op. l-lij hoorcie geblaf'

.,** De ;luioedhonden,'rlacht irrj.
Die beesten liepen 's avonds en 's nachts rond

orrr vluchtende slaven op te sporen. Zao waren ze

gedresseerd.
Ontsteld lciom 'Wiiliam in een boom... Hij

was bang, dat de honden hem bijten zouden. Be-
vend zat hij tusschen de bladeren.

F-Tet geblaf naderde, het werd een getruil. De
honden hadden een scherpen reuk... Ze ontdek-
tsn Wiiliam. Ze bleven onder den boom staan en
blaften nog gewelc{iger.

Na een half uur verschenen de jagers, cioor het

seblaf geleid. 
9



*onî'Otte dieren heL,ben wil.d gevonden, hoordew llltarTr er een zeggen.

, - Jr, y. verdienen vannacht wat, antwoord-
Lle een ander.

l": akelig klonken William die srernrnerr toe.De jager,s droegen 
""r, l.rrtu.rrr-. 

.-

* In dezen boom zit een vluchtelireg, hernam
:."" y3" hen.'Ioe, rnan, riep hij, kom er maar uit!Ge zijt er aan... Ge kunt *"1îà^à" h;" i;"s";get schuii houdt, hoe meer Ll"piu, ge j(rijgti

_ 
Dat wist \&'illiam ook. D. "l;;h; was rnislukr.Hij moest zich overgeven. T*luurg"st.l,i c{aaldenlJ van clen iroom,
_- 

_t 
Is nog een jongen, zei een der jagers.-*- O, Iaat rne gaanl smeei<te \{rilliam.- 

.

De mannt 
' lo"Ët.., h.r*;i;. " '^

-._ Vooruit naar d. "toil ti""L t.r.
De honden waren nu rtrstig. D* brr.r, streeldenhen omdat z-e zoa g"*d hr;*"rt-u"a."" had-

oen.
't 'Was 

-nog nacht toen William te Sint Louisterugkeerde. Voorloopig werd- hij in d" ;;";;;:nis gestopt. Daar morhten d. h.rrd"lu.rs hun sla_
]/en.een tijdje-bewaren. En 'Wiiiiarn 

werd aan eenkettrng geleqC.

. , Dlg."iq zat hij in zijn cel. I-iij weencle. Debloedhonden, die h.* ,r.rr.d.r. Ërdà;;';J;
vrijer dan hii.

. ^ 
's Morgens kwamen de jagers.

r0

- 
En nu geen leugens, zei er een op strengerr

toon. Eij rvien zijt ee in dienst)
Wiiliam moest de waarheicl zeggen.

- 
Bij Freedland, antwoordde hii.

-- Die zal u wel vriendelijk verweiicomen !

i<lonk het spottend.
De hartelooze kerels leidden William naar de

herl:erg. Onderwege keken weinigen naal den
blc:cken rnageren knaap. Men was het zoo ge-
woon gevangen slave,n te zien. En de rneesten
rneenden, dat het zoo hoorde.."

Freedland had pas zijn ïoes uitgeslapen. Hij
was nog slecht gemutst.

- 
FIa, ge brengt den weglooper terug, zei hij.

Xk dacht het wel, dat de schelm de biezen ge'
pai<t had.

Nijdrg brlraaide hij de trl"annen iret loon.
-- Ë,n om u moet ik dit verlies lijden! snauwde

hij Wiiliam toe.
F{ij nam hem bij den arm, sleurde hern in een

achterhok, en bond hem daar aan een paal. Dan
nam hlj een stuk hout en sloeg Wiiliam op 't
hocrfd, cien rug, de arnren, waar hij hem maar tref-
f.:n kon"

De jongen drukte de lippen op elkaar. Hij
slaakte geen kreet. Maar hij leed toch geweldig
pijn'

Een slungel van achitien jaar stond lachend

il



toe te kijken. Het was Robert, de zoon van Freed-
land, ook al een dronkaard, hoe jong nog.

-= Robert, maak hier eens een vuur ! beval
Freedland. We zullen er de kwade streken uit-
rooken.

Robert haalde een hoop tabakstengels en stak
die in brand. Er kwam benauwende rook van.
Freedland en zijn zoon sloten de ramen en de
dettr en gingen heen.

William moest nu hevig niezen en hoesten,
Soms leek het of hij zou,stilçken van dien vreesé-
li3ken rook. Dan hijgde hij naar adem. Zoo rnay-
telde de onmensch hem...

William was immeïs maar een slaaf. De over-
heid liet doen !

Na een half uur werd de knaap verlost.
-- Nu zu,|t ge wel g,ihoorz".* ziin en-lÊfri

werken, spotte Freedland. Vooruit, dc glazen
wasschen I

Een jaar moest William in dit ellendig huis le-
ven. Mijnheer Higgins trok zich niets van hem
aan. Die ontving alleen het loon en hij vroeg niet,
hoeveel tranen en leed er aan dat geld kleefde.

Soms zag William zijn moeder eens. Hij hoor-
de dat twee broers van ellende gestorven waren.
Andere kinderen had men verkocht.

Moeder was nog met een dochter over.
--* William, zei moeder, als ze zoo over hun

ellende spraken, het leven is kort. De aardsche
t2

meester mishandelt'ons. Maar eens gaan we naar
den Hemelschen meester voor wien ieder gelijk is.
Denk daar veel aan.

Maar bij William groeide de haat tegen de sla-
venhândelaars.

Freedland verkwistte meer dan hij verdiende,
en zoonlief hielp er vlijtig toe mee. L)p zekeren
dag moest Freedland arm en berooid zijn herberg
verlaten. Alles werd voor schuld verlcocht.

William kwam terug bij den opzichter Has-
kel.

- 
Ik zal u aan een ander verhuren, zei àeze.

Op de hoeve of in huis heblren we u niet noo-
dig.

Wel twee jaar werkte William nu hier, dan
ciaar.

Hij wa." bijne negentien jaar toen hij in een
drcr<Éerij geplaatst werd. Hij moest eï aan het
wiél=çier pers draaien. Maar hij had een soeden
meestÈr, mijnheer Lovejoy.

Deze leerde hem de letters en spoedig kon Wil-
liam nu lezen en schrijven, want hij was zeer
verstandig. En hij oefende zich vlijtig.

Slavenkinderen gingen niet naar school...
Williarn was hier gaarne in dienst. Op zekeren

dag rnoest hij een kistje letters halen in een an'
dere drukkerij. Het woog zwaar.

't Had gesneeuwd. Groote jongens, zonen van
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slaveneigenaars, waren sneeuwballen aan 't
gooien.

- 
Laten we dien langen, magèïen kerel eens

bestoken ! riep er een, naar William wijzenci.'t Regende sneeuwbalien, hard .1" 
"ie.rr. E.r,

trof William gevoelig
De slaaf zette het kistje neer. Woecle vervulde

hem. Hij greep een der heertjes vast en sloeg henr
een blauw oog. Maar de anderen hielpeii hun
makkel Tegen zoo velen was William niçt be-
stand. De troep joeg hem op de vlucht en nam
zelf het kistje mee.

_ Onthutst kwam hij in de drukkerij. Mijnheer
Lovejoy hoorde, wat er gebeurd *à". ùii be-
strafte William niet, maar ging heen o* ir"i i.i"t-
je t-e bemachtigen. Na een half uur kwam hij rnet
de letters terug.

-* Pas op voor mijnheer Kinney, die wîl*tl
slaan, zei de drukker tot Williarn. ,Ge hebt zijn
zoon een blauw oog bezorgd.

- 
Maar meester, zie eens hoe veel pleliken en

builen ik hebl kloeg William.

- 
Ge hebt u verdedigd, ik weet het wel. Wees

toch op uw hoede. Mijnheer Kinney is een drift-
kop."

William paste op. Eenige dasen Verliepen. En
hij meende, dat de vertoornde vader nu wel ge-
kaimeerd zou zijn.

t1

Op een morgen moest William een boodschap
doen. In de hoofdstraat was het druk.

- 
Vader, daar is hij ! klonk het eensklaps.

De zoon van Kinney herkende William e.n'wees
hem zijn vader aan. En de groote, sterke man
greep den nog niets vermoedenden slaaf bij de
keel.

__ Ellendeiing! schreeuwde Kinney. Ge hebt
mijn zoon durven aanraken.

Hij sloeg William zoo hevig met zijn wandel-
stok op het hoofd, dat't bloed uit neus en ooreni
sprong. De andere menschen keken toe, maar nie- '

mand stak een hand uit, om die wreedheid te doerl
ophouden. Wie zou een slaaf helpen? t

-- En pas nu op voor een volgend maal! raas-
de Kinney, 'William een duw gevend.

Dd a*ri.e siaaf zwijmelde naar de drukkerij.
Z:ijn kleeren v/aren met bloed bevlekt; mijnheer
Lovejoy schrok en hoorde het gebeurde. Hij ver-
zorgde Williarn, maar deze bleek ernstig ziek. De
druklçer liet hem naar het huis van zijn meester
voeren. Zoover strekte zich zijn goedheid niet uit
dat hij een l<ranken slaaf hield. Haskel, de op-
zichter, wâs kwaad, niet op mijnheer Kinney,
maar op William.

--- Wat waagt ge ook een heer aan te vallen !

broinde hij.
William l.g in zijn hangmat. En 's avonds

ki.vam zijn moeder hc,nr verplegen.Overdag *"*,*l



Ëliza werken. l7illiam bleef vijf wei<en ziek. In
de drutrclcerij was een andere kn"oht. 't Speet Wil-
Iiam, dat hij zijn plaats.I<wijt was.

Nu werd hij verhuurd op een schip, clan weer
moest hij op de hoeve werlçen.

Na eenigen tijd verpachtte de eigenaar irern aan
zekeren \X'/aiker, een slavenhandelaar, clie dus
slaven kocht en verlcocht, juist als een verkcop-
man ossen en koeien. Walker voerde veel slaven
naar Nieraw-Orleans, waar altijd i<oopers rvaïen,.
die de_ cngelui<kige rllannen "" rro,r*.n op cie i*a-
foenplantage's gebruikten. En irr l",lieuw0rleans
was men'wreed voor de slaven.

Dat vervoer geschieclde neet een stocrnboot. De
slaven kocht en verkocht, juist als een koop-
waren mannen, die "'an hun vrouw en i<inderen
weggerukt waren, inoeders, ciie ouic -uri.t-hpg.,ge-
zin gehaald werrlen, jonuer"rs en meisjes;'diE 

"rrrhun ouders weenden.
Williarn was matrooe en iiep rond. I-Iij sirrak

vriendeiijk rnet de slaven en voelde innig medeli3'-
den rnet lren.

- 
û, wanneer zr-rllen we vrij zijnl dacht hij

rrrenigmaai.
Te Nieuw-Orleans werden de slaven in kooien

opgesloten, tot de markt begon. Dan kwamen de
koopers. Ze keicen de slaven in den mond, betast,
ten hun spi.eren, Iieten ze heen en weer loopen. "t
'$(i'as dus net als bij paarden en lçoeien.
t6

Toen de lading verkocht was, ging Tilallcer om
nieuwe menschenwaar. Nu kreeg hij een aantal
oude slaven. Viiliiarn moest meehelp,:n om ze te
verjongen. De knevels werden afgeschoren, grijze
haren uitgetrokl<.en als er niet te veel waren of an-
ders zwart geverfd. ,De slaven moesten op de
rnarkt zich jonger opgeven dan ze ware.n. Zoa
bedroog Wallçer de koopers.

't'Was een ellendige dienst voor William. Niet
alleen kreeg hij zelf veel slagen van Walker, maar
al het lijrien rond hem, snerpte door zijn ziel.

Eens was er bij de slavinnen een moeder, die
een lastigen jongen had, die dikwijls schreide.
Sl/alker }<on dat niet hooren en zei tot de vrouw,
clat ze luaàr kind moest doen zw-ijgen. De,moeder
,rechtt: iret kinC te su,sen.

Cp dezen tocht, die over land gebeurde bleef de

troep overnachten op een hoeve,.waar een kennis
van'Walker woonde. 's Morgens tfioest rnen vroeg
vertnekken. De jongen uit zijn slaap geweÏ<t, be'
son weer te schreien. 

-Walker 
liep er heen, greep

het kind bij den arm zooals sorrrrnigen een kat
bij een poot nemen, en liep er mee in huis.

- 
F"lier, ik geef u dezen negerjongen, sprak hij

tot de vrouw.

- 
Dank u, mijnheer, antwoordde ze, blij met

't geschenk, want ze kon den kleinen knaap weer
verkoopen
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. Bu,ilen jammerde de moeder . Ze viel voor mijn.
heer WalJrer op de lçnieën en riep:
, " , . Ach, mijn kind, meester, laat mrj nrijn
kind Lrehouden, ik smeek het u ! lk zal ,org*rr, dut
het niet meer schreit...

- 
Ga terug in de rij i geboorl Waiker.*- Geef mijn kind terug I

Walker wenkte een der drijvers. De arnre moe-
der werd aan de anderen geketend. En voort
rnoes_t zel Nog lang klonk haar gehuii r:rn den ge-
roofden jongen. Vlaar Vy'alker had nooit ,r-r*d*ii;-
den.

Op deze reis kwam de troep te Vicksburg. De
slaven werden in de gevangenis opgeslotcn. flililrr-
heer 'Wallcer ging naar een h*rb*rg.-\&'iiliarn rnclest
hem vergezellen om hern te dienen. Daar Lwarnen
eenige heeren, die slaven wilden koopen. W.ff..,
gaf ze wijn. William moest de glazen rond bren-
gen. Hij had een ongeiulije. Een der heereir kreeg
wat wijn op zijn kleeren.

Den volgenden morgen zei Walker tot \X/il-
liam:

- 
Waarorn hebt ge gister wijn gestort)

_. Ik kon het niet helpen, meester, antwoord-
de William.

-- Wel, breng naar den gevangenbewaarcier
dit briefje en een dollar.

Onderrveqe las William het briefje. << Geef den

rE

brenger twintig zweepslagen en houd cien ciollar
voor uw moeite >>. Dat stond er op"

-- Walker -,vii me straffen, omdat ik w-ijn ge^

morst heb, dacht Williarn. Maar ik zal zoo ciom
niet zijn, otll naar de gevangenis te gaan.

Maar als W'alker straks de gevangenen ging
halen, zou hij hooren, dat er nie;nand niet een
briefje geweest was. En cian kon er erggr behan-
deling volgen.

IVilliam zag een neger.

- 
Aan wien behoort gij) r'roeg hij.

-_ Ik ben vrij en woon sedert kort hier, klonk
lret an trrr,oord.

- 
Wei, ge kunt, als ge wilt een doliar verdie-

nen. Ik moet met dit briefje een koffer uit de ge-
vangenis halen en naar de stoomboot brengen.
h4aar ilc h:i> nog z:oo veel werk. Vfilt gij voor een
doilar de boodschap doen?

De neger stemde dadelijk toe en trok met het
briefje en den doliar naar de gevangenis.

De bewaker daar las lret briefje.
*- Waar is de dollar? vroeg hij.

- 
Hoe weet gij, dat ii< een doliar heb, sprak de

ileger.
_- TVel, ik lees het. Flier het geld. ..
_- Maar ik heb het van iemanJ onlvangen, om

.en lçoffer te halen.
De bcwaker riep twee helpers. Deze namen den
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armen bloed den dollar af . Ze bonden hern aan
een paal.

-_- Maar waarom wilt ge me slaan ) riep de ne-
ger verschrikt.

- 
Bedrieger, houd rlu uw mond ! snauwde de

bewaker en hij gaf den neger twintig slagen.
Daarna overhandigde hij liem een briefje en

beval het aan zijir rneester te brenÊen"
Wtlliam wachtte op straat. l-l;,j zag den neger

iruiten komen.

-'Ge 
hebt me bedrosen! riep deze.

-- Hoe zoo)

- 
Met uw koffer... Ze hebben mijn dollar

afgenomen en me geslagen. En nu rnoet itr< dit
Sriefje afgeven...

-- 1631 het rnij, voor veertig cent, al het geld,
aat ik heb, hernan: Wiiliam.

De neser vond het goed. Zoo had hij tenmin-
-ste toch iets voor zijn klappen.

Williarn las wat cle bewaker schreef :

<< Geachte Heer,
>> Op uw bevel gaf ik uw slaaf twintig zweep-

>> slagen. Hij is een onbeschaamde schavuit en
:> trachtte mij te doen gelooven, dat hij u niet toe- "

>> behoorde, maar ik dacht, dat hij mij ze'ker be-
>: driegen wilde.

>> Uw gehoorzarne dienaar >>.

William maakte zijn wangen nat. juist alsof hij

2tt

van pijn geweend had. Zoo bracht hij Tfaii<er het
i-'riefje.

De slavenhandelaar las het.

- 
fçç, zoo, sprak hij, hebt ge gezegà, dat gij

mij niet toebehoorde?

- 
Ik was bang, toen ik de zweep zag.

-. Pas dan voortaan beter op.
Later schreef William:
< Had il< ais nu geweten, wat goed en kwaad

): wâsr dan zou ik nooit dat bedrog gepieegd heb-
:> ben. Die daad heeft mij zeer berouwd. Maar de
>> eigenaars Ieerden de slaven liegen en bedriegen
> om aan vreeselijke straffern te ontkomen >>.

II.

Williairr werd door 'Walker naar zijn meester
terug gestuurd. Hij was niet wreed genoeg, om
slaven te drijven. Met vreugde veriiet William derr
onmensch. Flij keerde te Sint-Louis weer bij den
opzichter Haskel. Maar eerst bezocht hij zijn
moeder. De oude Eliza was zeer bedroefci.

- 
Uw zuster is verkocht en moet naar Nat-

chez, weg van mij! kloeg ze.
William schrok vreeselijk.

. - 
Ze is nu in de gevangenis, tot de troep ver-

trekt, der:lde moeder nog mee. Ik ben ook ver-
kocht aair mijnheer Mansfield, maar moet te Sint'
Louis wonen.
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Willinm wilde zijn meester smeeken zijn zus-
ter te laten blijven. Hij trof hern in zijn huis aan
en deed zijn verzoek.

- 
Olnmogelijk, zei mijnheer Higgins, ik heb

geld noodig en moet al mijn slaven verkoopen,
ook u. Maar ge moogt zelf een nieuwen rneester
zoeken. Ik qeef er u een week verlof voor. 'fracht
een goeden man te vinden, die u wil koopen. Ik
1'raag voor u vijf honderd dollars.

Droevig begaf William zich naar de gevangerris
cm zijn zuster te zien. De gevangenLrewaarder
i:et hem binnen.

Zijn zuster zat met vier vrouwen in een vuile,
e.kelige kamer. Ze zag'Willia.rn en sprong naar
lrern toe. Ze viel om zijn hals en barstte in tranen
uit.

- 
O, William, ik inoet ver w'eg'l kermde ze.

'lVe zijn nu allen verspreid... En moeder blijft al-
leen. Doe uw best orn rnet moeder naar Canada
te vluchten. Voor mij is geer: hoop meer. Ik zal in
slavernij leven en sterven.

William schreide ook. Hij had zoo'n diep me-
delijden met zijn zusier. En hij kon toch niets
voor haar doen!

F{ij bleef bij haar, tot .de gevaneenbewaarder
hem buiten joeg.

Diep bewogen ging William naar zijn moeder.'
En hij sprak over het vluchten.

- 
M.., dan ben ik zoo ver van mijn kinde-
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ren! zei Eliza. Ginder zal ik ze nooit weer zien'.'

- 
Hier ook niet, moeder! Ge weet niet, waar

ze zijn. O, ik wil naar Canada. Maar ik kan u hier
rriet alleen laten! Dan zou ik nooit rust,hebben. En
blijf ik, dan word ik ook verkocht en rnisschien
ver weggevoerd.

Eliza stemcle toe mee te gaan.

- 
We mogen geen tijd verliezen, hernam'Wil-

liam. Laat ons morger,ravond vertrekken.

- 
Schik, z:ooals ge 't wilt, jongen!

\Xr'illiam had eenig geld. I*tij kocht gedroogd
vleesch, kokosnoten en kaas. Zijn moeder naaide
een zak orn eï alles in te stoPPen.

Den volgenden avand vertrokken ze'.. Wil-
liam wist cp de rivier een bcot liggen" Daarheen
ieicLle hij d; oude Eiiza, die op zijn arrn ieunde..'

Ze krvarnen aan den stioom. T7illiam hielp
zijn rnoeder in de sloep en maalçte deze los. Met
een plank raeide hij naar de overzijde' Daar was
het veld en verderop stonCen bosschen' De jonge

rnan keek nog eens naar de lichten der stad. Van-
middag was zijn zuster met een troep slaven ver-
trokken. . .

- 
En nu naar Canada, zei William.

Ze wan.delden den heelen nacht. William keek
naar de Noordster. Die moest hem geleiden. Toen
't dag werd, verborgen de vluchtelingen zich in
cle bosschen.

En zoo ging 'het nu een heele week: 's nachts



rcizen, over dag zich verschuilen in het woud.
Maar Canada lag ver.

Den tienden dag was de zak leeg. 'Wiliiam 
en

zijn moeder hadden niets meer te eten. Ze beslo-
ten op een hoeve iets te vragen. Maar dat .ivas ge-
vaarlijk. Overal verbleven er lieden, die gaarne
wat verdienden door vluchtende slaven over te
Ieveren.

illaar rle honger dwong William en zijn moeder
het er op te wagen. De rnenschen toonden mede-
lijden. Ze gaven voedsel, ook voor de -;erdere
reis.

- 
Moeder, nu zijn we ver van Sint-Louis, zei

William. We kunnen overdag reizen. Hier zullen
er geen papieren van onze vlucht meer hangen.

Eigenaars loofden belooningen uit voor hei
terug brengen van areggeloopen sl*r.'en. I)at brond,
dan op plakbrieven te lezen.

Maar thans waren Eiiza en William al een heel
eind van hun woonplaats verwijderd.

- 
Houd maar moed, rnoeder, sprak de zoon.

In Canada zijn we vrij.

- J., maar de andere kinderen )

- 
In Canada zal ik hard werken en veel spa-

ren om de broers en zusters vrij te Loop*n. 2oo
komen ze ook bij ons en zuilen we gelukkig
zijn.. .

Vol hoop wandelden ze dus verder. Op den
veertienden dag, o.ntmoetten ze drie ruiters.
?4

- 
Ha, daar zijn ze! riep er een. We hadden

wel het goede spoor.

- 
'Wat wilt ge? vroeg William, wiens hart

bonsde.

- 
Och, man, dat begrijpt ge wel... Kijk, hier

is een papier met uw beschrijving en die van uw
moeder. Gij zijt William en die oude vrouw heet
Eliza. We hebben twee honderd dollars ver-
diend I

Eliza brak in tranen uit.

- 
Neem rnij mee, maar laat mijn zoon gaan.

Heb medelijden I smeekte ze.
Maar de aanvoerder haalde een touw te voor-

.ochijn en bon moeder en zoon aan elkaar vast...
Ze werden naar een huis gevoerd en opgesloten.
D-e"s,.,anderendae.gs moesten zE ill eeir wagen en
:.:oo re,Cen ze naaï Sint-Louis terug.

Daar zagen ze aa,n een muur een groot plak-
i<aat.

Twee Honderd Dollar Beloonimg

Van de ondergeteekenden zijn samerl ge-
vlucht: 'Eliza, een negerin, en haar zc,on, Wil-
liam, lang, mager, oud twee en twintig jaar,
bijna blank. Vermoedelijk ziln ze op weg naar
Canada. 'Wie ze terug brengt, krijgt tu'ee hon-
derd dollar belooning.

Mansfield 
- 

F{iggina.
25



' Mansfield was de meester van Eliza, en FIig-
gins die van'William.

Moeder en zoon werden in de gevangenis ge-
bracht. De slavenjagers gingen om hun beiào-
ning.

Williu- zat van zijn moeder gescheiclen. I-lij
was zeer treurig gestemd. Mansfield kwam naar
de gevangenis en zei tot Eliza i

- 
]\ssy Cana.da vluchten lEn ik heb voor u I 00

schoone dollars moeten betalen. Ik zal u niet gee-
qelen... Maar ik weet iets beters.,. ik verkoop u.
Dan kunnen ze u naar Nieuw-Orleans zenden om
er op de katoenvelden te werken... Ge zult er 't
goede leventje, dat ge bij mij hadt, terug wen-
schen. Maar te iaat!

Den volgenden dag liwam Mansfield met een
sle.venha ncle:laar terug.

- 
Ze is niet veel meer waard, zei cleze, Ë,liza

r:net aandacht tekijkend.
Taai genoeg. .. Ze wilde nog naar Canada

wandelen als een jonge meidl sprak N{ansfield.
Voor twee honderd vijftig dollars werden ze

iret eens. 'En nu wist Eliza, dat ze een nog harder
leven zou krijgen.

William werd naar het veld gestuurd. Hij
smeekte zijn rnoeder nog eens te mogen zien.

- 
Neen, ze is verkocht, zei de bewaker. Ze

rnoet naar Nieuw-Or]eans. En ik mag niemand bij
haar laten. .:
26

lViLliam vertrok dicp bedroefd... Ziin rnoeder
tot een zwaar leven veroordeeld! En hij kon het
niet verhinderen.

Eenige dagen later kwam een kennis bij hem
op het veld.

- 
William, als ge uw moeder nog eens wilt

zien, haast u dân, zei hij. Zij is met êen'heele
troep op de boot in de 'haven en moet straks ver-
trekken.

William beefde van schrik... Hij keelc niet
naar een toezichter en vluchtte naar de rivier.
Men kon hem straks geeselen, zooveel men wil-
de. Maar hij inoest zijn moeder zien...

Op het schip stotrden wel zestig slaven... En
William bemerkte zijn moeder. Ze was aan een
ap-dere vrouw s.;eketend.

]Vloeder, rnoeder! kerrnde de zoon en viéi
aan haar voeten. O, door mijn schulcl staat ge rlu
hier. Had ik u maar niet tot vluchten aangezell
Om u'te straffen, wordt ge naar de katoenvelden
gezonden.

- 
Mijn jongen, gij hebt uit liefde voor mij ge-

handeld, sprak Eliza. 'lV'een niet zoo om mij ! Ik
zal niet lang meer op een katoenplantagc leven.
Ik gevoel, dat mijn Hemelsche Vader me spoedig
bij Hem zal roepen ,en dan ben ik uit de handen
van de slavenhandelaars bevrijd.

Eliza boog zich over haar zoon.
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- 
Tracht uw vrijheid te verkrijgen, fluisterde

ze. Alleen zal het beter gaan. 
.

Daar naderde Mansfield, die Eliza verkocht
had. Hij gaf William een schop en riep:

- 
Maak u adelijk weg! Gij zi3't de schuld, dat

uw moeder vluchtte en ik honderd dollar heb
moeten betalen, om de oude tooverheks terug te
irrijgen.

Williarn had den wreedaard wel willen aanviie-
gen, maar hij moest zich beheerschen. Anders
werden hij en rnoeder o k nog mishandeid. Hij
ging dus aan wal.

- 
God zij met u! riep Eliza snikkend.

De boot voer heen. Door zijn tranen zag Wil-
liam zijrr moeder voor 't laatst...

Eenip dagen later werd hij aan zekeren p,illi
verkocht voor vijf honderd dollar. Na dien
tijd kon Willi hem van de hand doen voor zeven
honderd dollar. En Price kocht William om hem
op een boot te gebruiken.

William spaarde het geld, dat hij soms kreeg.'Want zoodra hij een geiegenheid zag zort hij
vluchten. En 't zou nu zijn: ontsnappen of ster-
ven !'

Op een donkeren avond verliet William de
boot. Nu vluchtte hij voor de derde maai. Het
was Winter en de arme slaaf had slechts dunne
kleeren aan.

Hij reisde bij nacht en rustte 's nachts in de
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bosschen. Hij rr,nakte er vuur en hurkte er zich
bij. ÏTilliam had van de hoot een geweer mee ge-
nomen. Als 't moest, zou hij zijn vrijheid vêrde-
tiigen.

En tegen den avond, toen hij juist zijn tocht
wou voortzetten, ontmoette hij plots een jager.

- 
Op v/eg naar Kanada? riep deze.

-- Ja, en ik laat me niet vangen ! schreeuwde
'-rVilliam nijdig.

Hij legde aan. rDe ander schrok en boog zich
achterover, als om een schot te ontgaan. Hij wierp
zijn eigen geweer neer en sprak:

- 
Ik wil u niet vangen! Ik ben een vreedzaam

inensch.

- 
Dan zal ik u ook niets misdoen, hernam

IVilliam. Maar ik ben vast besloten het land der
-rijheid te bereiken. Ilc heb al genoeg geleden.

-- Il". geef u gelijk, zei de jager. En ii< wensch
rr goede reis.

Hij scheen banger dan William, die zijn weg
voort zette.

- 
Toch kan die vent me nog verraden, dacht

hij. 'k Moet voorzichtig zijn.
't Begon dien nacht te regenen, en de regen be-

vroor dadelijk, zoodat de lcleeren met ijs bedekt
r,v-erden. Daarbij blies een felle wind. William leed
vreeselijk... Hij kon haast niet meer... Hij kwam
uit het bosch en bemerkte een hoeve... O, nu mo-
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Wi*Àiam ging naar de schuur en raakte er bin-
nen. Op den tast vond hij hooi en kroop er onder.
I{u krees hij wat warmte. 't 'V7as 

een hecrlijk g"-
voel... \t/illiam viel in slaap.

's Morgens werd hij gewekt door stemrnen"

- 
We zullen hier eens kijken, zet er een. Mo-

gelijk zit hij in deze schuur, want het is een hon-
denweer gerveest.
' Williarn schrok vreeseliik. De jager had zeker

helpers gehaald en wilde het bloedgeld verdienen.
Gelukkig lag William diep in 't'hooi" Hij kroop er
nog verder onder e'n hield zicir doodstil"

* Neen, hier is hij niet. kionk een andere
stern" De k'erei zai het niet waqen ergens binnen
te dringen.

* Dan vriest hij dood t

- 
[en straaf is taai.

Tot verlichting van 
"Villiam 

vertrokken de man-
nen weer. De vluchteiing dankte God voor zijn
bewaring. F{ij bleef rhier den heelen dag, en vond
cenige wortels om te eten. 's Avonds zette hij de
reis voort. Het r,"*eer was sebeterd. Toch leed !fil-
liarn nog veei kor.tde. En ook zijn voeten cieden
hern pijn.'f,)at vr:rergerde...'t'Werd drg...

William had koorts. Nu moest hij ergens bin-
nen of hij zou r:p den weg bezwijken. 

-De 
siaaf

verborg zich achter een stapel hout, om af te
spieden, wie er vorobij zou i<omen. Eerst zag Wii-
liam een rijtuie. Daarin kon rl'el een slavenhou-
10

der zitten. Dan naderde een oude man met grijs
haar. William kreeg vertrouwen in'hem. Hi; ir"a
van achter den stapel te voorschijn. De o.rd" *.n
ontstelde even.

- Gij zij't zeker een weggeloopen slaaf)
vroee hij.

-- Ja...
-_ Met een geweer ) " . .

- 
Om mijn leven te verdedigen.

*- Als ze u daarnlee betrappen, rnogen ze u
dooCen.

- 
Ik weet het... O, ik heb zoo veel geleden.

Ik wil nu vrij worden of sterven... Mr*. ik voel
nre ziek...

- 
Kom dan met mij mee... Ik zal rr in huis

nelnen...
.*-*. C), mag ik ?

- J", gij zijt een mensch als ik... We zijn al-
len kinderen van God... De slavernij is een schan-
de voor ons land, zei de oude man.

Hij ieidde Wiiliam rnee naar zijn hoeve en ver-
telde aan zijn v_rouw, wat de jonge rnan wensch-
te. De twee oudjes, die tot de Kwakers behoor-
rlen, bezorgden William een eoed bed" O, hoe
dankbaar gevoelde de vluchteling zich.

F{ij bleef hier veertien clagen Bn vertclde ai zijn
iotgevallen. De vrouw naaide kleeren voar hem
cn de boer kocht ,een paar stevige laarzen.

Zekeren dag vroeg de man:
3t



- 
Hoe is uw familienaaml

- 
Ik heb geen familienaam, antwoordde Wil-

iiam.

- 
Ge moet er een hebben, zooais ieder vrij

mensch. Ik schenk u den mijnen; Wells .Brown.
''Eindelijk vertrok William. Ontroerd nam hij

afscheid van de brave oudjes, die hem nog wat
geld schonken. En William Wells Brown ver-
volgde rnet nieuwen rnoed zijn reis. i-lij had geen
buitengewone ontmoetingen meer en bereilçte
Canada. Wiiiiam was'vrij. In Canacla mocht nie-
mand slaven houden.

En nu vraagt ge rnisschien] hoe wij deze ware
geschiedenis kennen) Wel, omdat Wiliiam Weils
Brown zijn levensgeschiedenis in een boei< heeft
beschveven. Want onze gevluchte slaâf werd een
beroemd rnan. Ilet hart en ziel sprak hij in aller-
lei plaatsen over de slavernij.

Er waren er veei, die als Williarn, vcor de af-
schaffing ijverden. Voor die afschaffing werd in
Arnerika een oorlog gevoerd. Maar ten slotte lver-
den de slaven vrij.

William Wells Brown, hoorde nooit ffreer van
zijn moeder. Ze was in slavernij gestorven.

Maar broeders en zusters zag hij in vrijheid te-

rug.

EINDE.


